
Assembleia de CRA

Vencimento em Dez/2021



Motivo da Assembleia

Devido à pandemia do COVID-19, conforme vamos explicar melhor nos próximos slides, a Vicunha Têxtil S.A. (“Vicunha” ou
“Devedora” ou “Companhia”) convocou Assembleia Geral de investidores para tratar do descumprimento do seguinte índice
financeiro previsto nos documentos dos CRA:

(a)índice obtido pela razão entre a Dívida Líquida e o LAJIDA da Devedora superior a:

Em decorrência da pandemia, as fábricas da Companhia ficaram fechadas durante praticamente todo o 2º trimestre de 2020
e a Companhia enfrentou dificuldades para faturar seus clientes. Dessa forma, o LAJIDA dos últimos 12 meses ficou
extremamente reduzido, motivo pelo qual o índice financeiro previsto acima não foi verificado.

Semestre Índice

1 – 4 4.0x

5 - 6 3.5x

*“semestre 1” significa o período findo em 30 de junho de 2019 e os semestres

subsequentes passarão a ser contados da data em questão.



Solicitação de Aprovação

A Assembleia foi marcada para ocorrer em 10 de novembro de 2020, mas considerando que não houve quórum para
instalação em 1ª convocação, a Assembleia será realizada em 2ª convocação no dia 18 de dezembro de 2020, na qual
deverá ser observado o seguinte quórum para aprovação da matéria:

Caso seja aprovada a não decretação do vencimento antecipado, os Titulares de CRA receberão, a título de prêmio,
um percentual fixo de 0,40% multiplicado pelo Valor Nominal Atualizado dos CRA, a ser pago em até 10 dias úteis
contados da data da aprovação.

Na oportunidade, a Vicunha aproveita para já solicitar também a não decretação do vencimento antecipado em razão do
desenquadramento do índice financeiro “Dívida Líquida / LAJIDA” no 4º trimestre de 2020, em futura Assembleia que venha
a ser convocada para deliberar sobre o tema, considerando que o LAJIDA da Companhia ainda estará impactado pela crise
causada pela pandemia.

Caso esta matéria seja aprovada, os Titulares de CRA receberão, a título de prêmio, um percentual fixo de 0,30%
multiplicado pelo Valor Nominal Atualizado dos CRA, a ser pago em até 10 dias úteis contados da data da
aprovação.

Data da Assembleia em 2ª Convocação Quórum de Deliberação

18/12/2020

Maioria dos CRA em Circulação presentes, 

desde que representem pelo menos 25% 

de todos os CRA em Circulação

Estimativas Dez-20: Dívida Bruta: R$ 1,3 bi / Dívida Líquida: R$ 1,1 bi / PL: R$ 1,1 bi / LAJIDA R$ 3 mi



Sobre a Vicunha: Quem Somos?

A Vicunha, empresa global com mais de R$2 bilhões de faturamento, é a maior
produtora de Denim da América Latina e uma das três maiores do mundo, e
seus mais de 6 mil funcionários são responsáveis pela produção de 180 milhões
de metros de tecido Denim e Denim Color.

Possuímos unidades fabris no Brasil, Argentina e Equador e atendemos cerca
de 5.000 clientes na América Latina e Europa, desde pequenos fabricantes de
vestuário e marcas próprias a grandes lojas de departamento e marcas
internacionais.

Nos últimos 10 anos, focamos nosso negócio na produção de tecidos
planos (denim e denim color), na contínua eficiência de recursos,
investindo R$1 bilhão em processos e equipamentos visando
competitividade da indústria nacional e utilizando processos mais
limpos, reduzindo o impacto ambiental e incorporando projetos
sociais nas comunidades ao nosso redor. 25% do algodão utilizado é
reciclado.

Compromisso verdadeiro com um crescimento sustentável, 
inovação e tecnologia



Sobre a Vicunha: Construção de uma História de 54 anos

1966
 Steinbruch e 

Rabinovich criam a 

empresa Têxtil 

Brasibel

1967
 Aquisição da Lanifício 

Varam e surgimento de 

uma das maiores 

indústrias têxteis do mundo

1970 - 1999
 Finobrasa, Fibra, 

Vicunha Nordeste S.A., 

Elizabeth Nordeste S.A., 

Brastex (Argentina) e 

Vicunha Europe

2001
As empresas do 

grupo se fundem, 

criando a Vicunha 

Têxtil

2006
 Família Steinbruch 

adquire participação 

da família 

Rabinovich

2007
 Aquisição da 

primeira fábrica  

internacional no 

Equador

2008 - 2009
 Venda do segmento de malhas

 Spin-off da Unidade Viscose

 Venda da Unidade de Poliéster

 Spin-off das propriedades 

(Vicunha Imóveis)

2010 - 2015
 Modernização e expansão das fábricas 

no Brasil e Equador

 Aquisição do Grupo Ullum – Argentina

 Verticalização do segmento de Fios

 Abertura da Vicunha Peru, Colômbia, 

Holanda e Bangladesh

 Fechamento de capital

2016 - 2018
 Abertura Vicunha México

 Emissão de CRA (R$ 240 MM)

 CAPEX 2010-2019: R$ 800 MM

2019 - 2020
 Rebranding

Transformação 

cultural

Foco em Denim e Denim Color + Internacionalização



Sobre a Vicunha: Unidade Produtivas e Comerciais

*Não houveram impactos na estrutura de plantas da Vicunha após a pandemia.



Posicionamento: Uma Empresa Comercial que Também Produz

Temos um acervo com mais de 4.000 peças em nosso showroom, elaboradas
com mais de 200 diferentes tecidos, todos produzidos com algodão BCI e ABR
(selos de sustentabilidade).

Com Foco do Cliente e a partir de nossa Estratégia de Marca, entendemos que os
clientes buscam soluções de moda que os diferenciem no mercado, e dicas e
recomendações de como fazer melhores negócios com os nossos tecidos.

Nossos produtos atendem o mercado de moda em três diferentes frentes, 
separado em nossas linhas: DENIM (o famoso jeans) DENIM COLOUR (nossas 

bases coloridas) PRINTED (nossos tecidos estampados). 



Posicionamento: Portfólio que Atende Diversas Funcionalidades do Jeanswear

V.Eco
Soluções para os clientes que buscam se diferenciar através de produtos comprometidos com os
impactos ambientais, sociais e econômicos. Essa linha conta com os selos Eco Cycle, criados por nós,
para identificar os produtos de menor impacto

V.Light
Soluções leves e versáteis, com toque macio e caimento perfeito.

V.Tech
Soluções inovadoras, diferenciadas e tecnológicas, que agregam valor a oferta de nossos clientes.
Nosso “laboratório de inovações”, onde podemos criar, experimentar, trazendo diversidade a nossas
coleções e de nossos clientes.

V.Athletic
Soluções para produtos capazes de unir conforto, estilo e funcionalidade, com muita flexibilidade
perfeita para looks contemporâneos e esportivos.

V.Moove
Soluções para produtos de moda alinhados com a tendência global de maior conforto e liberdade de
movimento. Produtos com elastano, super stretch ou tecnologia duo core, garantindo flexibilidade e
ótima recuperação.

V.Original
Soluções para os nostálgicos e retrôs, essa linha resgata o básico e tradicional que remete ao denim
original, criando novas histórias, mas sem perder sua autenticidade. Composta por artigos rígidos 100%
algodão, com ótima versatilidade em lavanderia, para efeitos de rasgos e puídos.



Posicionamento: Sustentabilidade

Ética, responsabilidade social e comprometimento com o meio 
ambiente são pilares de nossos processos e atividades. Juntos, 

investimos e evoluímos em tecnologias e processos pioneiros 
que reduzem o impacto à natureza e contribuem para o bem-

estar social das comunidades à nossa volta. 

Da redução e utilização consciente das nossas matérias-
primas, passando por projetos sociais que atuam na 

capacitação de novos profissionais, são diversas iniciativas 
que estão presentes em nosso dia a dia. 



Impactos da Pandemia no Faturamento de 2020

➢ Nos primeiros 2 meses do ano o faturamento superou o previsto no orçamento.

➢ No final de março, houve a paralisação das atividades industriais e logísticas que perdurou até o final de maio, gerando 

uma perda de ~R$ 450M no faturamento líquido do semestre.

➢ Revisamos o orçamento para o 2º semestre de acordo com a nova realidade do mercado.

➢ No 3º trimestre os volumes previstos foram superados e acreditamos que esta tendência se repetirá nos próximos meses.

➢ Neste momento, as fábricas do Brasil e Argentina operam em capacidade total e a do Equador parcialmente.

Nota: Real até Set-20 + projeção de Out-20 em diante



Resultado Consolidado

Dívida Líquida

Receita Líquida EBITDA

Lucro (Prejuízo)

R$ 134MM itens não 

recorrentes (ociosidade 

e provisões)



Disponibilidades de Caixa e Compromissos Financeiros

Disponibilidade e Esgotamento Divida

Dentro os compromissos financeiros de 2021, a Companhia tem
como objetivo realizar as rolagens:

• BRL => Dentre as aberturas do endividamento, a priorização
de amortização das dividas será para as linhas em BRL.

• OFFSHORE LOAN => Das operações que a Companhia possui
fora do país, a prioridade de realizar a rolagem para datas
futuras para melhor manutenção do capital de giro das
subsidiárias (Equador, Argentina e Uruguai).

• TRADE FINANCE => A Companhia vem reduzido
gradativamente a exposição em operações de trade finance,
a estratégia é de realizar a manutenção das linhas porém
dada a possibilidade de redução dos níveis de taxa de câmbio
em 2021, podemos priorizar alguma amortização adicional.



Fluxo de Caixa Vicunha Têxtil Brasil

Mesmo em um ano de pandemia, a Companhia (Vicunha Têxtil Brasil - matriz) conseguiu administrar o fluxo de caixa de maneira

equilibrada e através de negociações com fornecedores (obtenção de maiores prazos de pagamentos), operação com menores níveis de

estoque (Matéria Prima e Algodão) e com um comportamento de clientes com um prazo médio inferior ao pré-pandemia, a previsão é

de uma geração de caixa operacional R$ 142 M.

Nota: Real até Set-20 + projeção de Out-20 em diante



Geração de Caixa Operacional Mensal 2020 – Por Subsidiária

Acumulado Consolidado - 2020 

Nota: Real até Set-20 + projeção de Out-20 em diante



Disclaimer

As informações contidas neste documento são confidenciais, sendo exclusivamente para o uso do(s) seu(s) destinatário(s). Esteja ciente de que estão

expressamente proibidas, sem qualquer exceção, modificar, copiar, transmitir, distribuir, expor, desenvolver, reproduzir, publicar, licenciar, copiar formato, criar

trabalhos derivados, transferir ou de outra forma utilizar, no todo ou em parte, este material sem prévia e expressa autorização, por escrito, do BB Banco de

Investimento S.A. e da XP Finanças Assessoria Financeira Ltda. (“Assessores”).

Este material foi elaborado pela Devedora e seus representantes e não configura um relatório de análise de valores mobiliários. As informações, prazos, taxas e

condições aqui contidas são meramente indicativas e informativas, e não constituem ou devem ser interpretadas como uma oferta ou solicitação de compra ou venda

de qualquer instrumento financeiro ou de participação em qualquer estratégia de negócios específica, qualquer que seja a jurisdição. Os Assessores não declaram

ou garantem, de forma expressa ou implícita, a integridade, confiabilidade ou exatidão de tais informações.

Uma vez que as opiniões pessoais dos analistas de investimentos e demais representantes dos Assessores podem ser divergentes entre si, os Assessores podem

ter publicado ou poderão vir a publicar outros relatórios que não apresentem uniformidade e/ou cheguem a diferentes conclusões em relação às informações

fornecidas neste material.

Os instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores e/ou emissores. Este material não leva em consideração

os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor e/ou emissor. Nenhuma declaração ou garantia, de forma

expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos futuros. Os Assessores se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos,

diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste material ou seu conteúdo.


